Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał
oraz przybyłym gościom pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem, spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny i przyjaciół.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy
dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność,
realizują się zamierzone cele i spełniają się najskrytsze marzenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale
/-/ Roman Drewniacki
wraz z Radnymi
Rady Miejskiej w Rychwale

Burmistrz Rychwała
/-/Stefan Dziamara
wraz z pracownikami
samorządowymi
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AKTUALNOŚCI

Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia.
życzy:
Prezes Zarządu Oddziału
M-G ZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki
wraz z bracią strażacką

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
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Mikołajkowe niespodzianki
Już po raz szósty mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w
„Mikołajkowych Niespodziankach”. Świąteczne spotkanie odbyło się w 11 grudnia br. w sali OSP w Kucharach Kościelnych.
Impreza zorganizowana została przy współpracy Samorządu
Rychwała i mieszkańców Kuchar Kościelnych.
W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych, którzy wspaniale zaprezentowali się przed licznie zebraną publicznością. Już kolejny raz
mogliśmy podziwiać talent najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Miłą niespodzianką był występ rodziców dzieci, którzy
wspierając blok artystyczny wystąpili w przedstawieniu „Rzepka”. Gromkie brawa od publiczności zebrali zarówno mali i dorośli artyści.

Kategoria „Dekoracja bożonarodzeniowa”
I. Oddział Przedszkolny 3-4 latki SP w Kucharach Kościelnych
II. Oddział Przedszkolny 5-6 latki Zespołu Szkół w Rychwale
III. Maja Muszyńska - Grochowy
Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli:
Kategoria „Bombka”
I. Agnieszka Wolniewicz - Kuchary Kościelne
II. Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
III. Sołectwo Czyżew
Kategoria „Szopka bożonarodzeniowa”
Świąteczne spotkanie nie mogło się odbyć bez wyjątkowych
gości, czyli Mikołajów i ich słodkich niespodzianek. Były też
przepyszne ciasta przygotowane przez panie z Kuchar Kościelnych oraz kiermasz dekoracji bożonarodzeniowych przygotowany przez Radę rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych.
Jak co roku imprezie towarzyszył Gminny Konkurs Dekoracji Bożonarodzeniowych. Komisja konkursowa oceniała prace
wykonane w dwóch grupach wiekowych: I – oddziały przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-VI, II – uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz dorośli mieszkańcy gminy Rychwał. Prace konkursowe oceniano w trzech

I. Rada Rodziców przy SP w Grochowach
II. Katarzyna Tomczak - Modlibogowice
Kategoria „Dekoracja bożonarodzeniowa”
I. Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
II. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale
III. Michał Jakubowski - Złotkowy
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz za
trud i pracę włożoną w przygotowanie pięknych dekoracji bożonarodzeniowych. Serdeczne podziękowania kierujemy również do mieszkańców Sołectwa Kuchary Kościelne z Sołtysem
Markiem Kowalskim na czele za przygotowanie tegorocznych
„Mikołajkowych niespodzianek”. Dziękujemy także Rodzicom,
Dzieciom oraz pedagogom za prace jaką włożyli w przygotowanie udanego przedstawienia. Jeszcze raz gratulujemy wspaniałego występu.
kategoriach: bombka, szopka bożonarodzeniowa i dekoracja
bożonarodzeniowa. Do konkursu zgłoszono 44 prace, każda
odznaczała się pomysłowością autorów. Komisja oceniała prace biorąc pod uwagę technikę wykonania, elementy tradycji,
dobór materiałów oraz estetykę i ogólny wygląd. Po długich i
niełatwych obradach ogłoszono wyniki:
Grupa wiekowa oddziały przedszkolne, przedszkola, szkoły
podstawowe klasy I-VI:
Kategoria „Bombka”
I. Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej
II. Zespołu Szkół Oddział Przedszkolny w Rychwale
III. Świetlica Szkolna w Kucharach Kościelnych
Kategoria „Szopka bożonarodzeniowa”
I. Oddział Przedszkolny Zespołu Szkół w Rychwale
II. Oddział Przedszkolny 3-4 latki SP w Kucharach Kościelnych
III. Oddział w Siąszycach Przedszkola „Plastuś”
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Drogi, chodniki - bezpieczniej
w gminie Rychwał
Bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważną rzeczą,
toteż Burmistrz wraz z rychwalskim samorządem podejmują
szereg działań, aby realizowane zadania inwestycyjne przyniosły wiele korzyści gminnej wspólnocie.
W Programie Budowy Dróg Krajowych w latach 2014-2023,
do realizacji na terenie gminy Rychwał przewidziano:
- budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Biała Panieńska wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych z azylem
o długości 1100 m,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego Siąszyce - Zosinki o długości
270 m,
- budowę lewoskrętu w miejscowości Siąszyce do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Grochowy,
- budowę chodnika od granicy gminy w miejscowości Lisiec do
Dąbroszyna (Sporne) - długości 700 m,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Milewo do miejscowości Siąszyce - długości 1950 m,
- przebudowę skrzyżowania w Rychwale do ul. Firmowej w kierunku miejscowości Jaroszewice Rychwalskie,
- przebudowę skrzyżowania z ul. Żurawin w Rychwale.
W pierwszej kolejności prace obejmą:
- budowę ciągu pieszo-rowerowego Siąszyce - Zosinki (prace
już rozpoczęte) oraz w miejscowości Biała Panieńska o łącznej
długości ok. 1400 m – wykonawcą tego zadania jest SKANSKA
S.A. Wartość inwestycji to kwota 990 156,15 zł, a także budowe lewoskrętu w miejscowości siąszyce do drogi powiatowej
w kierunku Grochowy.

AKTUALNOŚCI

Plan inwestycji drogowych wykonany
Gmina Rychwał pomyślnie zrealizowała zadania polegające
na przebudowie drogi w miejscowościach Dąbroszyn – Piskorzew, gdzie na odcinku 700 m ułożono nawierzchnie asfaltową
oraz w miejscowości Gliny, gdzie również wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 542 m. Wykonawcą robót w ramach
postępowania przetargowego była firma SKANSKA S.A.
W Rychwale powstał także nowy ciąg pieszy przy ulicy
Okólnej oraz chodniki wraz z miejscami parkingowymi przy
ulicy Akacjowej tj. przy Przedszkolu Samorządowym „Plastuś”.
Inwestycje drogowe poprawiły bezpieczeństwo pieszych,
warunki dojazdu oraz estetykę miejscowości. Przedsięwzięcia
zrealizowano na łączną kwotę ponad 500 000 zł.

Odbiór drogi w Dąbroszynie

Odbiór drogi w Glinach

Chodnik w Siąszycach
Kolejnym efektem współpracy Gminy Rychwał ze Starostwem
Powiatowym w Koninie w ramach realizacji inwestycji drogowych (po niedawno ukończonym remoncie ul. Konińskiej
w Rychwale, w którym wykonano nową nawierzchnię, remont
chodnika wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi) jest
remont ul. Grabowskiej. Zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni oraz położenie nowej warstwy na odcinku o długości
390 m od ul. Konińskiej do drogi krajowej 25. Dodatkowo wykonana będzie regulacja pionowa studzienek, włazów kanałowych oraz kratek ściekowych i ułożenie ścieków przykrawężnikowych. Wykonawcą prac jest również firma SKANSKA S.A za
cenę brutto 254.109,69 zł. Prace powinny zostać ukończone
jeszcze w tym roku.
Następną inwestycją realizowaną w ramach dobrej współpracy Samorządu Rychwała z powiatem konińskim będzie remont
drogi powiatowej nr 3249P, w zakresie budowy chodnika wraz
z odwodnieniem w Grochowach.

Ulica Konińska po remoncie

Program ochrony środowiska
dla gminy Rychwał
Gmina Rychwał przystąpiła do opracowania Programu
ochrony środowiska dla gminy Rychwał na lata 2017-2021
z perspektywą do roku 2025 r. Program opracowywany jest
w celu realizacji Polityki ekologicznej Państwa, opartej na polityce UE, oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa
Wielkopolskiego. Z założenia ma on służyć rozwiązywaniu
problemów w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy. Wdrożenie Programu powinno przyczynić się do realizacji
idei zrównoważonej gminy, efektywnie wykorzystującej swoje
zasoby, a ponadto poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców, oszczędności energii, a także realizacji wielu innych celów,
określonych w strategiach rozwoju województwa i powiatu.
W ramach realizacji tego programu planuje się wykonanie
następujących inwestycji:
• rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni awaryjnej w Jaroszewicach Rychwalskich,
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rychwał
oraz w przyległych sołectwach,
• remont przepompowni ścieków,
• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej
gminy,
• inwentaryzację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej,
• przebudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Żurawin,
• termomodernizację budynków użyteczności publicznej
w tym: budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich oraz siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.
Obecnie trwają prace związane z opiniowaniem przedmiotowego dokumentu. Na opracowanie programu pozyskano
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 18 450,00 zł.

AKTUALNOŚCI
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Wieści z sali sesyjnej w 2016 roku Plany inwestycyjne w 2017 roku
Rola radnego to nie tylko uczestnictwo w sesjach Rady
Miejskiej, ale przede wszystkim rzeczowe rozmowy oraz duża
odpowiedzialność za wspólne decyzje. To w gestii rady jest
podejmowanie uchwał w sprawie budżetu, finansowania zobowiązań, realizacji wszelkich inwestycji i przedsięwzięć oraz
przyjęcia różnego rodzaju planów i programów jak np. „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychwał”. Opracowany
i przyjęty plan jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację
wielu przedsięwzięć w nowej perspektywie budżetowej 20142020. Podjęto również uchwały, dzięki którym kolejne ulice
w Rychwale otrzymały nazwy: Szałwiowa, Tymiankowa i Wrzosowa - powstałe na osiedlu przy ulicy Polnej, oraz Wioślarska
i Żeglarska na osiedlu przy ulicy Gimnazjalnej. Ważną kwestią,
nad którą od dłuższego czasu na posiedzeniach komisji i sesjach
dyskutują rychwalscy radni, jest uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. Pierwszeństwo wykupu
lokali mieszkaniowych znajdujących się przy ulicy Konińskiej
mają ich obecni mieszkańcy.
W treści tego artykułu zamieszczono tylko kilka informacji z minionych sesji Rady Miejskiej w Rychwale. Przed nami jeszcze
ostatnia sesja, podczas której zostanie podsumowany rok pracy, a także podjęta jednaj z najważniejszych uchwał, mianowicie przyjęcie budżetu na rok następny.
Należy wspomnieć, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła
już pozytywną opinię o projekcie budżetu na rok 2017, a tym
samym o przyszłorocznych planach inwestycyjnych.

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie znów podnosi
cenę za odbiór i unieszkodliwienie
odpadów komunalnych zmieszanych!
Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w
Koninie, 22 listopada br. po raz kolejny została podniesiona cena
za odzysk i unieszkodliwienie niesegregowanych czyli, zmieszanych odpadów komunalnych z kwoty 293,76 zł na 345,60 zł
brutto za 1 tonę. Koszt unieszkodliwienia tony odpadów zmieszanych wzrósł o 15 %. Decyzja o podwyżce została podjęta
pomimo, iż wszyscy wspólnicy spółki, z wyjątkiem udziałowca większościowego tj. miasta Konina, byli przeciwni zmianie
i tak wysokiej już opłaty za unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych. Zapewne wzrost tych cen będzie miał
wpływ na przyszłoroczny budżet naszej gminy.

Susza w gminie Rychwał
Gminna komisja do spraw szacowania strat powołana
przez Wojewodę Wielkopolskiego na przełomie lipca i sierpnia
br. sporządziła ponad 400 protokołów potwierdzających straty
w uprawach rolnych spowodowanych tegoroczna suszą.
W momencie przyjmowania zgłoszeń od rolników nie znane były formy pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych
klęską. Rolnicy, którzy wówczas zgłosili straty i dla których sporządzono protokoły, mogli ubiegać się o pomoc w biurze powiatowym ARiMR w Koninie.
W październiku rolnicy mieli możliwość wnioskowania
o jednorazową pomoc, gdy straty w danej uprawie wynosiły
powyżej 70%. Natomiast w grudniu, na mocy zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR, została wprowadzona dodatkowa pomoc dla gospodarstw rolnych, w których
powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej
50 % i mniej niż 70%. Wprowadzenie tych zmian, wiązało się
z ponownym złożeniem wniosków w bardzo krótkim czasie
pięciu dni, co było powodem długich kolejek w biurze ARiMR.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wiele przedsięwzięć,
które wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.
Oto niektóre z nich:
1. W ramach inwestycji drogowych dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych, planuje się:
• zmianę nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska
– Złotkowy (dł. 2,2 km),
• zmianę nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy (dł.
0,554 km),
• przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Rychwał
(0,470 km),
• przebudowę drogi gminnej Gliny – Lubiny (0,5 km).
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, realizowana z dofinansowania
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
3. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Siąszycach na potrzeby oddziału przedszkolnego – jest to kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2016 r.
4. Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projektu pn. Wsparcie
systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Woj. Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I, zadanie
realizowane przez OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
5. Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków
w Ostrowie Wielkopolskim.
Ponadto Samorząd Rychwała nie ustaje w zabieganiu
o środki unijne. 16 listopada 2016 roku Gmina Rychwał oraz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rychwale złożyło 3 wnioski na dofinansowanie zadań wodno-kanalizacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarki wodno- ściekowej” realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich PROW na latach 2014-2020.
W ramach wniosku złożonego przez gminę Rychwał planowana jest do zrealizowania:
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich wraz z wykonaniem drugiej awaryjnej studni głębinowej,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu
przy ulicy Polnej etap IV.
Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożyło dwa wnioski obejmujące następujące zadania:
- przebudowa trzech przepompowni na terenie miasta Rychwał,
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu
przy ulicy Polnej etap III.
Łączna wartość złożonych w ramach tego naboru projektów
to ponad 4 500 000 zł z czego dofinansowanie wyniesie około
2 300 000 zł. Zadania planowane są do realizacji na lata 20172018.
Gmina Rychwał w najbliższym czasie będzie ubiegać się
o środki w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na następujące
przedsięwzięcia:
- Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowosportowej w Rychwale na cele rekreacyjne,
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panieńska na cele rekreacyjne,
- Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na
cele rekreacyjne.
Planowany termin realizacji tych inwestycji to rok 2017.
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Nowa usługa w Spółdzielni „Poryw”
Spółdzielnia Socjalna „Poryw” w Rychwale wzbogaciła
swoją bazę sprzętową o nową maszynę – zamiatarkę uliczną, przy pomocy której utrzymanie porządku i czystości
rychwalskich ulic będzie łatwiejsze. Jak informuje Prezes
Spółdzielni Jarosław Cholewicki istnieje również możliwość
wykonania prac porządkowych w formie zlecenia w gminach sąsiednich. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

AKTUALNOŚCI

Oświetlenie uliczne i drogowe
bez przerwy nocnej
W miesiącu grudniu br. prowadzone były czynności dotyczące przeprogramowania sterowników
astronomicznych oświetlenia ulicznego i drogowego.
Dzięki temu została zlikwidowana nocna przerwa w
działaniu oświetlenia na terenie całej gminy. Prace
prowadzono sukcesywnie, toteż powinny zakończyć
się jeszcze w okresie przedświątecznym.

W

SPOŁECZEŃSTWO

Rychwale odbyło się seminarium pn. „Oddech
dla Ziemi, czyli jak zapobiegać niskiej emisji”.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele
samorządu Rychwała i innych gmin z powiatu konińskiego oraz słupeckiego, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy Rychwał, w tym także uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół
w Rychwale.

„Energia pokoleń w zdrowym stylu”
Pod takim hasłem przebiegała impreza integrująca pokolenia, w której wzięły udział dzieci uczęszczające do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uczniowie Zespołu Szkół w Rychwale, oraz chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W hali „Rondo” w Koninie podsumowano warsztaty artystyczno-wokalne i kulinarne, realizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe
w Koninie.
Wielopokoleniowy, tradycyjny i rodzinny zarazem występ dzieci i młodzieży oraz chóru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przysporzył wszystkim uczestnikom i zaproszonym
gościom niezapomnianych wrażeń.

Prezentacja kulinarna „ciasteczkowa aranżacja rodzinnego stołu wigilijnego” należała również do bardzo wyjątkowych. Ciasteczka orkiszowe, owsiane i inne „piernikowe
cuda” na bazie zdrowych składników, ze smakiem były degustowane przez zaproszonych gości, a przepisy rozchodziły się w mgnieniu oka.
Miłym akcentem były pochlebne słowa członków jury, którzy bardzo wysoko ocenili prezentacje artystyczno-kulinarne naszej gminy.
Impreza zakończyła się wspólną zabawą taneczną w iście
wielopokoleniowym stylu.

„Oddech dla Ziemi,
czyli jak zapobiegać
niskiej emisji”
Seminarium, ktre odbyło się 18 października br poświęcone było niskiej emisji oraz gospodarce niskoemisyjnej,
pojęciom, które choć brzmią podobnie, w swym znaczeniu
znajdują się niejako na przeciwległych biegunach. Omówiono działania jakie każdy z nas może podjąć, by zapobiegać
niskiej emisji, ale także zagrożenia z nią związane. Z drugiej
strony na przykładzie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
gminy Rychwał wskazano działania i innowacyjne technologie, które wpływają na ograniczenia emisji szkodliwych
substancji. Pokazano jak poszukiwać rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb gmin czy też poszczególnych mieszkańców, które powodować będą w dłuższej
perspektywie zmniejszenie poziomu emisyjności na różnych etapach czy w różnych sferach gospodarki. Jednym z
przykładów był realizowany przez gminę Rychwał projekt
budowy instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy
Rychwał, którzy dziś już niejako naocznie przekonali się, iż
korzystanie z odnawialnych źródeł energii (w tym wypadku energii słonecznej), przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a w skali globalnej pozwala na ograniczenie emisji
zanieczyszczeń z konwencjonalnych źródeł energii (energii
wytwarzana z węgla).
Podczas seminarium zaprezentowano również prace
przygotowane przez uczniów rychwalskich szkół w konkursie „Eko uczeń” i „Zabawka z recyklingu”. Seminarium było
okazją, z jednej strony do wymiany doświadczeń samorządów, z drugiej zaś do propagowania idei gospodarki niskoemisyjnej wśród lokalnej społeczności. Realizacja seminarium
była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
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Vida Artis ma dwa lata!



gminy Rychwał, władzom samorządowym, przedstawicielom
organizacji oraz sympatykom stowarzyszenia życzą Radosnych
Świąt.

Stowarzyszenie Vida Artis jest jednym z najmłodszych tego
typu podmiotów, działającym na terenie gminy Rychwał. Skupia w swoich szeregach młodzież, która aktywnie uczestniczy
w kreowaniu artystycznego wizerunku naszej gminy, poprzez
wzbogacanie jej oferty edukacyjno - kulturowej.
W minionym roku stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty tj. warsztaty taneczno-muzyczne i Plenerowy Teatr Młodego
Aktora, na które udało się pozyskać wsparcie z województwa
wielkopolskiego i powiatu konińskiego. Zasięgiem projektów
bezpośrednio objęto około 150 dzieci, które w okresie wakacyjnym spędziły czas w miłej atmosferze.
Kreatywność i oddanie młodych ludzi w tworzeniu wizerunku gminy Rychwał jest nieoceniona. Organizacje, które pomagają przezwyciężyć utrudniony dostęp do kultury mają szeroki wpływ na aktywność mieszkańców. Stowarzyszenie Vida
Artis planuje poszerzenie oferty zajęć jak i również pozyskiwanie kolejnych środków na rozwój. Oby nowy rok przyniósł nowe
pomysły! A dzisiaj, członkowie stowarzyszenia mieszkańcom

Koncert Kolęd w wykonaniu chóru UTW
12 grudnia br. w Hali Widowiskowo-sportowej w Rychwale odbył się
świąteczny koncert kolęd w wykonaniu
chóru UTW w Rychwale połączony z
podsumowaniem projektu pod nazwą
„Aktywni, potrzebni, szczęśliwi” . Projekt
realizowany przez UTW Rychwale współfinasowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zaproszeni

goście oraz mieszkańcy nie tylko naszej
gminy mogli wysłuchać pastorałek w
wykonaniu chóru oraz solistów: Wiktorii Łuczak, Małgorzaty Grabińskiej oraz
Magadaleny Pająk przy akompaniamencie Dominika Zimnego. Wspólne wykonanie kolęd wprowadził wszystkich w
magiczny nastrój świąt. Podsumowaniu

projektu „Aktywni , potrzebni, szczęśliwi”
towarzyszyła wystawa dekoracji świątecznych, wykonanych przez członków
stowarzyszenia podczas warsztatów florystycznych, prowadzonych pod okiem
florystki Urszuli Banaszak. Na zakończenie spotkania prezes UTW Magdalena
Leśna w imieniu zarządu przekazała najlepsze życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
Zarząd UTW
Stowarzyszenie „Solidarni
w partnerstwie”, Lokalna Grupa Działania, którego Gmina Rychwał jest od wielu lat
członkiem realizowała projekt pn. „Nakręcona gmina”.
Celem projektu była edukacj
artystyczna, zainteresowanie
„Małą ojczyzną” oraz kreowanie postaw kulturalnych
i społecznych wśród młodzieży. Do współpracy zaproszono uczniów Zespołu Szkół
w Rychwale – kl. II d. Gimnazjaliści bardzo chętnie
i aktywnie uczestniczyli
w warsztatach filmowych
i telewizyjnych. Po zapoznaniu się z „warsztatem” dziennikarza uczniowie przystąpili
do samodzielnej pracy. Mydło, nożyczki, aparat i baterie
to przedmioty reklam, które

NAKRĘCONA GMINA
zostały zaprezentowane wraz
ze spotem promującym gminę 9 listopada br. w Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie,
przedstawili wiersz o naszej
małej ojczyźnie, a uczniowie
Zespołu Szkół w Rychwale
należący do Orkiestry Dętej
Quantum zagrali marsz „Pochód”.
Zdobyte
umiejętności
bardzo przydały się uczniom,
gdy przystąpili do konkursu
pt. „Krótki film o HIV”, ogłoszonego przez Państwowy
Inspektorat Sanitarny w Poznaniu. Gimnazjaliści odnieśli
sukces! I miejsce w powiecie
zajęła praca Miłosza Janowskiego, Julii Konopczyńskiej i

Aleksandry Olejnik. W nagrodę wszyscy uczniowie pracujący nad filmem, uczestniczyli
w uroczystości finałowej eta-

pu wojewódzkiego, która odbyła się 24 listopada 2016 r. w
Multikinie w Poznaniu.
Dla niektórych realizowanie filmów stało się nową
pasją.
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listopada br. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi 3
oddziału
rychwalskiego
przedszkola. W murach byłej szkoły podstawowej
w Siąszycach rozbrzmiewają radosne głosy przedszkolaczków, na których
podczas uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 oddział „Plastusia”
dumnie spoglądali rodzice
i zaproszeni goście. Obecnie grupa „Biedronek” liczy
około 20 dzieci. Jak podkreśla burmistrz Stefan Dziamara – wspaniałe warunki
lokalowe oraz doświadczona kadra pedagogiczna to
dodatkowe atuty oddziału

w Siąszycach. Samorząd
Rychwała wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, podejmuje szereg
przedsięwzięć mających na
celu dobro mieszkańców
naszej gminy, od tych najmłodszych poczynając.

Obecnie do przedszkola
„Plastuś” uczęszcza 70 dzieci - 50 w Rychwale i 20 w
Siąszycach. Jednakże wciąż
istnieje możliwość przyjęcia
dzieci do oddziału w Siąszycach, toteż zapraszamy
wszystkich chętnych rodziców do odwiedzenia grupy
„Biedronek”.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Tradycyjnie 14 października w Zespole Szkół w Rychwale, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Jest to święto
Pracowników Oświaty, dzień
w którym wszyscy uświadamiają sobie, jak wielką rolę
w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy
od właściwego wychowania
i kształcenia młodzieży.
W uroczystości udział wzięli
dyrektorzy, obecni oraz byli

Zasłużeni dla Gminy i Miasta Rychwał

nie działań mających na
celu wzrost świadomości
ekologicznej wśród dzieci
z powiatu konińskiego
oraz za wdrażanie nowatorskich metod nauczania,
a także pani Dorota Zub w
uznaniu za działalność na
rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego,
w szczególności za inicjowanie i zaangażowanie
nauczyciele,
pracownicy
placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał, a także
zaproszeni goście. Burmistrz
Rychwała Stefan Dziamara podziękował wszystkim
pedagogom i pracownikom
za trud codziennej pracy
i poświęcenie. Życzył dużo
zdrowia, wytrwałości, sukcesów w dalszej drodze zawodowej oraz pomyślności
w życiu osobistym. Dzień

ten stał się także okazją do
wręczenia nagród pracownikom oświaty. Ważnym
momentem podczas uroczystości było wręczenie
wyróżnień, dla osób które
swoją pracą dydaktycznowychowawczą wpisały się
w kartę historii oświaty.
Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” otrzymała: pani
Olga
Wagner-Zaskórska
w uznaniu za inicjowa-

w realizację przedsięwzięć
kulturalnych, edukacyjnych
i społecznych dla dzieci i rodziny. Wręczono również odznaki honorowe „Zasłużony
dla Gminy i Miasta Rychwał”,
za ofiarność, poczucie odpowiedzialności w kształtowaniu i wychowaniu kolejnych
pokoleń młodych Polaków
w umiłowaniu przeszłości, tolerancji i szacunku
dla tradycji, za kierowanie
oświatą w duchu postępu
pedagogicznego oraz pasję wychowania regionalnego i pogłębianie więzi
z własnym środowiskiem
lokalnym otrzymały panie:
Teresa Krüger-Wasilewska,
Jadwiga Kowalska, Jadwiga Sikorska oraz pani Anna
Ćwiek. Uroczystość uświetnił program artystyczny
przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w Rychwale.

„Zasłużeni dla Powiatu konińskiego”

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Zielona klasa w Zespole Szkół
W
Zespole
Szkół
w
Rychwale
utworzono zieloną salę lekcyjną
oraz wyposażono szkołę
w pomoce dydaktyczne.
Przedsięwzięcie zrealizowano
w ramach projektu pn.„Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci
i młodzieży w Gminie Rychwał
– projekt BLISKO NATURY,
kontynuacja”, na który otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w wysokości
35.000,00 zł.
Realizując zieloną klasę utwardzono teren o powierzchni 90 m2, postawiono
4 zestawy drewnianych ławostołów oraz zamontowano
6 dwustronnych tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej:
1) drzewa liściaste, drzewa
iglaste;
2) ptaki naszych lasów, płazy
i gady;
3) cele i formy ochrony przyrody, parki narodowe
w Polsce;

4) człowiek – przyroda – środowisko, ekozakupy;
5) żyj ekologicznie, recykling;
6) rozkład śmieci w czasie, segreguj odpady.
Uroczyste otwarcie zielonej klasy nastąpiło 20 października br. przy udziale
przedstawicieli WFOŚiGW w
Poznaniu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia cztery pracownie
przedmiotowe: przyrodnicza,
biologiczna, chemiczna i geograficzna zostały wyposażo-

ne w atrakcyjne pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy
i różnego rodzaju preparaty
mikroskopowe, szkiełka mikroskopowe do samodzielnego sporządzania preparatów
przez uczniów, wizualizer,
dydaktyczne plansze tema-

tyczne, mapy, zestawy i przyrządy oraz odczynniki do analizy czystości wody, powietrza
i gleby, gry dydaktyczne, globusy różnego rodzaju (fizjograficzne, tematyczne, indukcyjne do ćwiczeń), kompasy,
ścienną stację pogody, modele do pracowni przyrodniczej i biologicznej (np. model
krążenia krwi, ucha, stawu
kolanowego, skóry, kwiatu,
model serca, itp.).
Celem projektu jest właściwe kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców gminy.
Gmina Rychwał realizując zadanie wzbogaciła bazę edukacyjną w kolejnej placówce,
mając świadomość, że dla
jakości prowadzonych zajęć
niezwykle ważna jest różnorodność pomocy dydaktycz-

nych i ich atrakcyjność. Poszerzona baza dydaktyczna
pozwoli nauczycielom przyrody, biologii, chemii oraz
geografii w ciekawszy sposób
prowadzić zajęcia lekcyjne,
a dla dzieci i młodzieży będzie wsparciem w przyswajaniu przekazywanej przez
nauczycieli wiedzy.
Tego
samego
dnia
w Zespole Szkół w Rychwale
odbył się również konkurs
wiedzy „Myślę logicznie i ekologicznie”, w którym wzięły
udział dzieci i młodzież klas
IV – VI z wszystkich placówek
oświatowych gminy Rychwał.
Koordynatorem
odpowiedzialnym za jego realizację
była pani Agnieszka Bednarek, nauczyciel przyrody. Na
podsumowanie
konkursu
przygotowano część artystyczną oraz wystawę prac
plastycznych
zgłoszonych
w konkursach: EKO UCZEŃ
oraz ZABAWKA Z RECYKLINGU.
Konkursy przeprowadzono
w ramach realizacji zadania p.n. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa gminy Rychwał pod hasłem
–
Rychwalskie
potyczki
z niską emisją”, na które otrzymano dotację z WFOŚiGW
w Poznaniu w wysokości
15.000,00 zł
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Po raz dziewiąty mieszkańcy gminy Rychwał
spotkali się na tradycyjnym już “Pyrczoku”. Impreza odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Glinach.

Pyrczok po raz dziewiąty
Święto pieczonego ziemniaka zostało zorganizowane
przez Zespół Ludowo-Biesiadny “Bielanki”, Sołectwa: Gliny,
Lubiny i Biała Panieńska oraz OSP Gliny przy współpracy
z Samorządem Rychwała. Tradycyjnie każdy uczestnik na
„Podwierczorek z pyrą” przyniósł ziemniaki zabawnych kształtów i rozmiarów. Tegoroczny, zwycięski ziemniak ważył
1,3 kg, a znalazł się wśród zbiorów jesieni pani Justyny Janczak. Odbył się również konkurs zbierania ziemniaków,
w którym udział wzięli rychwalscy radni. W trakcie spotkania
można było również skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Na stołach królowały ziemniaki w różnych postaciach. Nie zabrakło placków
ziemniaczanych, kopytek, klusek śląskich, sałatki z ziemniakiem i śledziem oraz tradycyjnego żurku i kapusty z grochem.
Imprezę uświetniły występy wspaniałych gości zespołów ludowych z gmin Mycielin i Stawiszyn, a także biesiada z gospodarzami – Zespołem Ludowo-Biesiadnym „Bielanki”.

Obchody Święta Niepodległości
Obchody związane z upamiętnieniem 98 rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości, w gminie
Rychwał rozpoczęły się już 9
listopada Gminnym Konkursem Piosenki Patriotycznej,
który przez trzeci zorganizowano w szkole podstawowej
w Grochowach. Młodzi artyści
rychwalskich szkół zaprezentowali publiczności niezwykle
ciekawy repertuar, przypominając trudne karty historii
naszej Ojczyzny. 11 listopada
to dzień w którym mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli
we mszach świętych w intencji za Ojczyznę. Wiązanki
kwiatów składano w Grochowach i Grabowej na mogiłach
Powstańców Styczniowych
poległych na Rychwalskiej
Ziemi. Nie zabrakło również
okolicznych wystąpień.

O potrzebie jedności,
miłości i poświęcenia dla Ojczyzny, mówił Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. W
uroczystościach brali udział
przedstawiciele gminnego

samorządu, poczty sztandarowe kombatantów, OSP,
rychwalskich szkół, organizacji i stowarzyszeń, a także
mieszkańcy.
Uroczystości
uświetniły występy dzieci ze

szkół podstawowych z Grochów, Jaroszewic Grodzieckich oraz Orkiestry Quantum.
W ramach uczczenia Dnia
Niepodległości 12 listopada
w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, odbył się
również koncert pn. „Historia w pieśniach zamknięta”,
na który zaprosili organizatorzy Orkiestra Quantum
OSP w Rychwale i Burmistrz
Rychwała. Wspaniały koncert
w wykonaniu Chórów: Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Rychwale, Quarta w Zagórowie, Deus Caritas Est
Parafii pw. Św. Bartłomieja
w Koninie i młodzieży
z Zespołu Szkół w Rychwale
a także Mażoretek z Rychwała i Konina oraz Orkiestry
Quantum zgromadził tłumy.
Podczas koncertu zaprezentowano film promocyjny
„Animowana historia Polski”,
udostępniony przez Ministerstwo Rozwoju.
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Orkiestra Quantum w przededniu jubileuszu
To był wyjątkowy rok dla
muzyków Orkiestry Quantum
i mażoretek formacji Charme.
Oba zespoły tworzą i kultywują wielopokoleniowe tradycje
a zaangażowanych jest w nie
niemal 90 osób. Wiele ważnych wydarzeń złożyło się na
podsumowanie działalności,
która promuje nasze miasto
i gminę na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.
Ogrom pracy muzyków i mażoretek jest zauważany na
każdym kroku i przy każdej
okazji. Projekty, które realizuje Orkiestra dotykają wielu sfer naszego życia. Wśród
nich bardzo dużą rolę odgrywają projekty edukacyjne dla
dzieci i młodzieży współfinansowane m.in. przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego,
Powiatu
Konińskiego, oraz gminę Rychwał. Projekty skierowane
są do wielopokoleniowej
społeczności Gminy Rychwał
i Powiatu Konińskiego. Ponadto szereg koncertów, które odbywają się w kraju i za
granicą są niezwykłym muzycznym doświadczeniem.
Każdego roku Orkiestra
Quantum realizuje około 50
koncertów. Muzyczną chlubą są realizowane od trzynastu lat Rychwalskie Impresje
Muzyczne, które są imprezą o randze ogólnopolskiej
i międzynarodowej. Kontakty
naszej orkiestry nawiązane
podczas Impresji Muzycznych
spowodowały rozsławienie
Gminy Rychwał w całej Polsce. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Rychwała, Samorząd Powiatu
Konińskiego oraz sponsorów
Orkiestry Quantum. Realizacja imprezy leży jednak całkowicie po stronie zespołu czyli
również dzieci i młodzieży.
Nie tylko Impresje Muzyczne

cieszą się uznaniem społeczności powiatu konińskiego
oraz naszej gminy. Bardzo
wysoki jest również poziom
artystyczny oraz organizacyjny koncertów podnoszących
wartości najważniejsze. Koncert pieśni pod hasłem „Historia w pieśniach zamknięta”
ukazał umiejętność współpracy Orkiestry Quantum na
poziomie
międzyzespołowym, współpracy z władzami
samorządowymi, jak również
z władzami na szczeblu ministerialnym. Jednak najważniejszą rolę pełni publiczność,
którą Orkiestra zjednała przez
lata pracy. Wielopokoleniowe
koncerty patriotyczne były
wyróżniane nagrodami społecznymi. Realizowane przez
wiele lat projekty przyciągają
na koncerty setki miłośników
Orkiestry Quantum oraz tych,
którzy w jej działalności widzą okno na świat kultury.
W swoim dorobku artystycznym Orkiestra Quantum
posiada m.in. odznaczenia:
Zasłużony dla Powiatu Konińskiego, Zasłużony dla Gminy
i Miasta Rychwał oraz “Wielkopolskiego Pegaza” prestiżową Nagrodę Główną Wielkopolskiego
Towarzystwa
Kulturalnego. Dorobek muzyczny orkiestry to koncerty z
artystami zagranicznymi m.in.
z Meksyku, Hiszpanii czy
Ukrainy ale również z gwiazdami polskiej estrady - Krystyną Giżowską, artystami
Filharmonii poznańskiej, orkiestr wojskowych czy amatorskimi chórami poznańskimi. Tak szeroka działalność
zespołu pozwoliła na wizyty
w wielu krajach europejskich,
w których muzycy koncertowali. Znalazły się wśród nich
Czechy, Słowacja, Ukraina,
Austria, Niemcy, Węgry, Litwa, Włochy, Watykan i San

Projekt “Europa blisko nas... “
Rychwalska
młodzież
i dzieci działające w Orkiestrze Quantum OSP Rychwał
kolejny raz spędzili wyjątkowe dni z muzyką. gdyż letnie
warsztaty muzyczne i taneczne odbyły się w towarzystwie
niezwykłych instruktorów.
Projekt “Europa blisko
nas - warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży” został
dofinansowany ze środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty muzyczne prowadzili m.in.: dr mjr Krzysztof

Matraszek - dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska

Marino. W 2016 roku orkiestra spędziła urokliwe chwile
w Grecji. Ten czas spowodował nie tylko możliwość
zaprezentowania
zespołu,
zwiedzanie
przepięknych
miejsc przez rychwalską młodzież, ale także pomysłami na
warsztaty artystyczne z muzyką grecką, które do realizacji zaplanowano w 2017 roku.
Całokształt pracy artystycznej
muzyków i mażoretek oraz
praca warsztatowa w mijającym roku pozwoliła drugi rok
z rzędu na zakwalifikowanie
Orkiestry na Ogólnopolski
Festiwal Orkiestr OSP RP, który odbędzie się w czerwcu
2017 r. W Polsce istnieje niemal 800 orkiestr zrzeszonych
przy ochotniczych strażach
pożarnych, zatem V miejsce
w konkursie musztry paradnej oraz XII miejsce w konkursie muzyki koncertowej
wśród wszystkich zespołów
należy uznać jako najwyższe
osiągnięcie uzyskane w 90letniej historii orkiestry. W
2016 roku informacja o Orkiestrze Quantum pojawiały się
na stronach ogólnopolskich

i wojewódzkich czasopism
m.in w miesięczniku Strażak
wydawanym przez Zarząd
Główny ZOSP RP. Dzisiaj rychwalscy muzycy mogą poszczycić się swoimi wynikami
artystycznymi jak również
działalnością społeczną, którą prowadzą również poprzez
Stowarzyszenie Vida Artis.
Organizacja powstała z myślą o rychwalskiej kulturze
i edukacji a zrzesza wśród
swoich członków rychwalską
młodzież, która wspaniale
realizowała cykl warsztatów
artystycznych “Plenerowy teatr młodego aktora”, współfinansowanych przez Powiat
Koniński.
“W imieniu całego zespołu
składam ogromne podziękowania Samorządowi Gminy
Rychwał, naszym sponsorom, rodzinom i przyjaciołom, którzy nigdy nie zapominają o istnieniu Orkiestry
Quantum. Swoją obecnością
pomagacie nam Państwo, dopingujecie i wspieracie nasze
skromne działania” - kapelmistrz Zbigniew Osajda.

Polskiego z Bydgoszczy oraz
Patrycja Licha, która w swojej
pracy zawodowej uzyskała
wiele nagród na forum światowym. W zajęciach uczest-

niczyły dzieci i młodzież
z naszej gminy, które wolne
chwile pragnęły poświęcić na
działalność w rychwalskiej orkiestrze i mażoretkach.
Szkolenie
artystyczne
odbyło 70 młodych artystów, którzy brali udział
w warsztatach w Rychwale
oraz wyjazdowych w Bydgoszczy. Koncert finałowy
warsztatów zespoły prezentowały podczas impresji muzycznych w Parku Miejskim w
Rychwale. Publiczność miała
okazję podziwiać najnowsze
perełki muzyki węgierskiej
oraz układy choreograficzne
czardasza.
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Sportowe
projekty
Zespół Szkół w Rychwale przystąpił do kolejnego
programu
Ministerstwa
Sportu i Turystyki tym razem pn. „Mały Mistrz”, realizowany w roku szkolnym
2016/2017. Projekt, którego
ideą jest zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną, pomaga nauczycielom
wychowania
fizycznego
i edukacji wczesnoszkolnej
w przeprowadzeniu ciekawych i dostosowanych do
obecnej podstawy programowej zajęć rozwojowych.
Z bezpłatnych zajęć lekcji
w-f, prowadzonej wspólnie
z nauczycielem edukacji
wczesnoszkolnej korzysta
grupa 25 dzieci, uczniów
klasy I szkoły podstawowej.
W ramach realizowanego
programu szkoła otrzymała

sprzęt sportowy, dostosowany do wieku i potrzeb
uczestników, o wartości
1.500,00 zł. To już kolejny
projekt, który realizowany jest przez Zespół Szkół.
W połowie grudnia br. zakończył się projekt „Junior
Sport”, który dofinansowany był również ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wsparciu Samorządu Rychwała. Projekt
zakładał prowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas IV-VI
szkół podstawowych. Z zajęć rozwijających umiejętności ruchowe uczestników
skorzystała grupa 20 dzieci.
Przy realizacji tego projektu, szkoła także wzbogaciła się o sprzęt sportowy
o wartości 1.500,00 zł.

SPORT

Uczą się pływać
Upowszechnianie aktywności fizycznej i popularyzacja sportu należą do istotnych i skutecznych elementów procesu eduka-

Kluby sportowe
pozyskują
dodatkowe środki

cji najmłodszych. W trosce o ich
zdrowie i zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego
czasu Samorząd Rychwała już
od roku 2015 realizuje projekt
pn. „Umiem pływać”. Programten
również współfinansowany jest
ze środków MSiT. Udział w programie biorą uczniowie klas I-III
szkół podstawowych. Obejmuje
on systematyczny udział dzieci
w pozalekcyjnych i bezpłatnych
zajęciach sportowych z zakresu
nauki pływania. Dzięki temu, iż
gmina przystąpiła do programu,
w latach 2015-2016 roku z bezpłatnej nauki pływania skorzystało już ponad 140 dzieci z klas
II szkół podstawowych. Co istotne, realizacja projektu cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Samorząd
Rychwała podjął decyzję o kontynuacji projektu w roku 2017.
W przyszłym roku następne 90cioro dzieci będzie miało szansę
na skorzystanie z bezpłatnej nauki pływania.
Ludowy Klub Sportowy
„Zjednoczeni” Rychwał oraz
„Fanclub” Dąbroszyn zakwalifikowały się do programu
KLUB 2016 – konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Program
realizowany był w okresie od
1 lipca do 15 grudnia 2016 r.
Dzięki przystąpieniu do programu kluby sportowe pozyskały w ten sposób dodatkowe środki, które przeznaczyły
na zakup niezbędnego sprzętu sportowego i szkolenie
dzieci. Klub Sportowy „Fanclub” Dąbroszyn otrzymał
w ramach realizacji programu kwotę 10.000,00 zł., a LKS
„Zjednoczeni” Rychwał kwotę
15.000,00 zł. dofinansowania.

II TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ chłopców
o Puchar Burmistrza Rychwała
19 listopada 2016 r. w Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale odbył Turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Burmistrza Rychwała zorganizowany przez Akademię Reissa. W rozgrywkach udział wzięły drużyny z Koła, Turku Władysławowa
oraz Rychwała. W zmaganiach drużyn grypy B2 najlepsi okazali
się zawodnicy z Rychwała, którzy w finale pokonali kolegów
z Koła.
W turnieju grup B1 po emocjonującym meczu finałowym
zespół z Rychwała pokonał Turek. Zwycięskie puchary wręczył
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom.
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